


P
oucos meses após a confirmação
oficial da Federação Internacional
de Futebol (Fifa) sobre os 12
Estados brasileiros que realizarão

as partidas da Copa do Mundo de 2014,
o país vibrou novamente com o anúncio
da cidade do Rio de Janeiro como sede
dos Jogos Olímpicos de 2016. Superada
a euforia inicial, o curto espaço de tempo
entre a realidade atual e o alto padrão que
os eventos exigem revela-se um verdadeira
desafio para o governo e uma grande
oportunidade para o universo corporativo.
Na corrida pela conquista dos melhores
negócios, empresas francesas agora
reestruturam estratégias e revêem metas
de investimentos no Brasil, com objetivo
de reforçar seu know how em diversos
setores, a exemplo de infraestrutura,
tecnologia e turismo.

"Se para a Copa do Mundo o
cronograma é apertado, para as
Olimpíadas ele é perfeitamente factível.
A exemplo do que fizemos nos Jogos
Pan-americanos de 2007, trabalharemos

com uma contingência mais severa.
Isso significa que haverá capacidade
de geração de energia suficiente para
suprir todo o estado", adianta José Luiz
Alquéres, presidente da Light. Cristiano
Prado, gerente de infraestrutura e
novos investimentos da Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan), cita a construção civil, a
prestação de serviços e todas as áreas
relacionadas ao turismo - hotéis,
restaurantes e entretenimento - como
as que mais demandarão recursos até as
Olimpíadas. "Expandir a rede hoteleira
e melhorar a mobilidade urbana são os
maiores desafios", diz, ao revelar que o
estudo Decisão Rio, divulgado em agosto
pela entidade, já apontava investimentos
da ordem de R$ 300 milhões na indústria
turística da cidade para o período de
2010 a 2012.

"O Brasil é um dos principais destinos
de turismo e lazer do mundo, o que
garante uma excelente performance em
diárias e o interesse em investir na região.
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A escolha do país como sede da Copa
e das Olimpíadas dará a oportunidade
de consolidar nossa presença em um
cenário caracterizado pelo relevante
aumento de ocupação", justifica Roland
de Bonadona, CEO da Accor Hospitality
para América Latina, ao afirmar que,
com os acontecimentos, virão não apenas
os hóspedes que estarão a passeio, mas
também os que participarão de eventos
de negócios. "A Accor, por meio de suas
diversas bandeiras, está capacitada a
atender todos os perfis de público - desde
opções de hospedagens super-econômicas
até as mais luxuosas", garante.

Com a realização dos Jogos Olímpicos,
os recursos para o setor de turismo tendem
a aumentar nos próximos anos. "O Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e o Ministério do
Turismo disponibilizarão uma linha de
financiamento para reforma e ampliação
de hotéis que deve chegar a R$ l bilhão",
avalia Prado, da Firjan, ressaltando a
importância da participação da iniciativa
privada. "Em parceria com o governo,
empresas poderão desenvolver projetos
como a revitalização do porto do Rio, que
deverá ter um aquário e restaurantes."

Alquéres acrescenta que, assim como
as usinas eólicas, outros temas de igual
relevância entrarão na pauta dos eventos,
já previstos nas propostas para as
Olimpíadas de 2016. "As oportunidades
são múltiplas para diversos setores e a
sustentabilidade será o grande nicho
de negócios. Os projetos de geração de

energia, os empreendimentos hoteleiros,
os aparelhos esportivos deverão considerar

os conceitos de greenbuilding. Até as obras
de infraestrutura terão esse viés", avalia
o executivo, ao citar como exemplo a
despoluição da Baía de Guanabara.

Reforçar no exterior a imagem de um
país emergente com grande potencial

de crescimento ainda amplia as
oportunidades das parcerias público-

privadas (PPP) no Rio de Janeiro
e nas demais cidades que serão

sede da Copa de 2014: São
Paulo (SP), Belo Horizonte

(MG), Porto Alegre (RS),
Curitiba (PR), Brasília (DF),

Cuiabá (MT), Manaus
(AM), Fortaleza (CE),

Salvador (BA),

Recife (PE) e Natal (RN). "Como o Brasil
apresenta deficiência em infraestrutura,
os investimentos para o evento deverão
atingir cerca de US$ 20 bilhões", calcula
Fernando Arbache, professor da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto de
Ensino e Pesquisa (Insper). "Isso sem
contar o trem de alta velocidade (TAV),
que ligará São Paulo, Rio e Campinas e
terá custo aproximado de US$ 9 bilhões",
acrescenta. A cidade de São Paulo, por
exemplo, poderá receber R$ 15 bilhões
para ampliar a rede de metrô, hoje a 41a

do mundo em extensão.
Segundo ele, a mobilidade urbana é

um dos maiores desafios atuais do Brasil,
prejudicada pelos problemas de tráfego e
pela crescente violência urbana. Existem
ainda outros entraves para as cidades-sede
da Copa, como: a insuficiência de quartos
em hotéis, o baixo alcance do saneamento
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básico, a capacidade dos aeroportos, a
pouca abrangência da rede de metrô e a
segurança deficiente. "Brasília é uma das
regiões com melhor infraestrutura para
o evento", observa Arbache. Entre as
obras que deverão gerar impacto no país,
ele destaca o rodoanel de São Paulo; a
ferrovia Nova Transnordestina; os metrôs
de Recife e Salvador; o trem urbano de
Porto Alegre; e as reformas da BR-101 e
BR-493, dos aeroportos de Fortaleza (CE),
Galeão (RJ), Congonhas (SP), Recife (PE),
Confins (MG) e Manaus (AM). "Se for
feito um bom trabalho, o Brasil conquistará
mais reconhecimento internacional,
potencializando o turismo", acredita.
A estimativa do Ministério do Turismo é
de que o Mundial atraia pelo menos 500
mil estrangeiros nos 30 dias de jogos.

Exercendo papel fundamental para o
sucesso do evento, o setor de transporte

contará, por exemplo, com a implantação
de veículos leves sobre trilhos (VLTs)
em Brasília, que se tornará a primeira
cidade da América Latina a oferecer
o recurso. Participante do consórcio
Brastam - que conquistou a licitação
no Distrito Federal -, a Alstom será
uma das empresas que transferirá sua
tecnologia ao segmento. "Forneceremos
os VLTs e todo o sistema de sinalização e
controle relacionado ao projeto. Além de
ser acessível e ambientalmente correto,
preservaremos a arquitetura de Brasília
por meio da solução APS (alimentação
pelo solo)", explica Ramon Fondevila,
diretor geral da empresa.

Com um histórico que inclui o
fornecimento de sinalização e de centro
de controle para o sistema de metrô de
Atenas nos Jogos de 2004 e de trens
para seis linhas de metrô da cidade de
Xangai, na China, nas Olimpíadas de
2008, a Alstom aguarda com interesse
as novas licitações, apostando na
implantação do VLT em São Paulo, que
atenderá o aeroporto de Congonhas,
e do expresso que ligará a capital
paulista a Guarulhos.

Veículos elétricos Segundo José
Roberto Arruda, governador do
Distrito Federal, o VLT de Brasília
ligará o aeroporto Presidente Juscelino
Kubitschek ao centro da cidade em
2014. "O valor estimado para o primeiro
trecho é de R$ 780 milhões, sendo
50% financiado pela Agência Francesa
de Desenvolvimento (AFD). Os outros
50% são de responsabilidade do Distrito
Federal, com apoio do BNDES", explica.
A AFD é uma das participantes do
consórcio Brastam, formado ainda pelas
empresas Via Engenharia e Mendes
Júnior, além da Alstom e da Altran.

"A implantação do VLT de
Brasília será efetuada em três etapas.
Inicialmente foi contemplado o trecho
do terminal Asa Sul até o setor
Comercial Norte (TAS/SCN), com um
montante estimado em R$ 71 milhões
para este ano", conta Patrick Dauga,
CEO Américas da Altran. O trajeto do
aeroporto até o terminal Asa Sul e o
do setor Comercial Norte ao terminal
Asa Norte ainda serão negociados.
Com experiência no desenvolvimento de
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soluções de infraestrutura urbana, a Altran
planeja investir em transportes nas regiões
de Manaus e Natal, em VLTs e veículos
leves sobre pneus (VLPs).

As oportunidades na área de transporte
também são de interesse da Light.
" Esperamos ter em 2016, a maior frota de
veículos elétricos. Não só trens, mas ônibus
e automóveis. E, não menos importante, a
comunicação com o mundo será intensa.
Todos os meios possíveis de transmissão de
dados deverão ser avaliados, inclusive as
tecnologias que utilizem a rede elétrica para
esse fim", conclui Alquéres.

Suporte tecnológico - Sendo a
telecomunicação e a tecnologia da
informação (TI) fatores-chave para os dois
eventos esportivos, empresas francesas
como a Alcatel-Lucent e a Bull, que atuam
respectivamente nessas áreas, preparam-
se para oferecer soluções de ponta que
atendam às principais necessidades.
"Pretendemos aplicar nossa experiência
internacional em alguns projetos,
consolidando a participação no mercado
brasileiro de telecomunicações", afirma
Edgar Rodrigo Faria Nunes, diretor de
desenvolvimento de negócios - mercados
verticais da Alcatel-Lucent.

Alberto Lemos Araújo Filho,
diretor-presidente da Bull, diz que a
empresa oferecerá "ferramentas de
suporte tecnológico, como servidores,
aplicativos, redes de comunicação para

publicidade on-line, captura e transmissão
de resultados dos jogos em cartazes
eletrônicos, vendas de ingressos, além de
tecnologias de segurança". A Empretec
Tecnologia em Movimentação, por sua vez,
busca criar recursos que auxiliem as obras
de infraestrutura. "Nosso departamento
de engenharia trabalha atualmente em
um equipamento que será utilizado na
construção de linhas de transmissão de
energia", adianta o diretor Guilherme
Nurchis. Para viabilizar a implantação de
redes de telecomunicações, a companhia
desenvolve soluções para a instalação de
cabos ópticos. "Iniciamos os projetos em
2008, para construirmos os protótipos
até o final de 2009."

Com experiência em obras nas áreas
metropolitanas, a Leme Engenharia
contribuirá na implementação de
programas de intervenção urbana. "Diante
da diversidade de projetos de melhoria
em infraestrutura, os próximos anos
serão marcantes para as empresas de
engenharia consultiva", considera Luiz
Carlos Rodrigues, superintendente da linha
de produto Infraestrutura da companhia.
As atividades da Leme podem abranger
desde o planejamento dos projetos até o
gerenciamento de implantação.

Alerta às decisões de empreiteiras,
empresas e autoridades, a Allianz Seguros
oferecerá produtos de cobertura de
riscos em obras e de risco operacional da
estrutura criada para atender as exigências
da Fifa, entre outros. "O Garantia, por
exemplo, assegura que uma construção
seja concluída no tempo previsto em
contrato, substituindo a fiança bancária
a um custo mais baixo", afirma Max
Thiermann, presidente da empresa. O
portfólio da empresa inclui seguros de
Riscos de Engenharia, Operacionais e de
Responsabilidade Civil.

O governo federal já reafirmou a
disposição de liberar, por meio do BNDES,
linhas de financiamento para a construção
dos estádios, num total de R$ 3,6 bilhões.
Para os projetos de mobilidade urbana
serão mais R$ 5 bilhões. Quem indica
esses valores é Ney Jorge Campello,
secretário extraordinário para assuntos da
Copa 2014 na Bahia. "O governo estadual
prevê a realização de obras como a via
expressa Baía de Todos os Santos - trecho
Rótula do Abacaxi/Porto de Salvador
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-, ligando a BR-324 ao porto, que também passará por
um processo de dragagem e ampliação", conta. As ações
voltam-se ainda para a articulação da BR-324 e a BA-
528, a construção de uma nova pista de pouso e decolagem
no aeroporto da capital e a criação de um terminal de
passageiras para cruzeiros marítimos. A maior parte
dos investimentos, conforme Campello, visa configurar
um novo sistema de transporte intermodal para a região
metropolitana de Salvador, facilitando o acesso ao estádio
da Fonte Nova e aos locais de treino das seleções: o estádio
de Pituaçu e o Barradão (Esporte Clube Vitória).

"O eixo do programa é o corredor de transporte de alta
velocidade (BRT), que ligará Salvador, Lauro de Freitas e
Camaçari, a um custo de cerca de R$ 2,4 bilhões", diz o
secretário. As obras do estádio da Fonte Nova, com início
previsto para março de 2010, se encerram em 2012,
para que o Estado possa ser sede de jogos da Copa das
Confederações, que acontecerá um ano antes do Mundial.
Os planos para Salvador, hoje o terceiro destino turístico
do país, também envolvem a urbanização de espaços
públicos no entorno do estádio e a renovação de hotéis,
shoppings e espaços de entretenimento.

Ser sede da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016
foi motivo suficiente para que o Rio de Janeiro antecipasse
os planos de melhorias no sistema viário e de transportes.
Segundo Mareia Lins, secretária de Estado de Turismo
Esporte e Lazer do Rio, os corredores de BRT da Avenida
Brasil (com investimentos de R$ 1,3 bilhão), T5 Barra/
Zona Norte (R$ 850 milhões) e ligação C Barra/Zona
Oeste (R$ 1,1 bilhão) são os projetos mais significativos.
Com exceção do BRT da Avenida Brasil, financiado pelo
governo municipal, os demais receberão recursos gerados
pela parceria entre município, União e iniciativa privada.
"Implantaremos o Arco Metropolitano, com investimentos
de R$ 930 milhões do governo estadual e federal", explica.

Em relação ao transporte aeroviário, a cidade aposta
na expansão do aeroporto Antônio Carlos Jobim. "No
setor ferroviário, reformaremos a estação São Cristóvão
e construiremos a estação Maracanã-Mangueira, com
recursos de R$ 1,8 bilhão pelo governo estadual",
adianta a secretária. Também estão programadas a
implantação da linha 4 do metrô e a construção da
estação Cidade Nova/Centro - Administrativo São
Sebastião. "Para a revitalização da zona portuária do



Rio, já foram elaborados 14 projetos, orçados em
cerca de R$ 500 milhões", ressalta.

Outros recursos referem-se à segurança, ao turismo
e ao meio ambiente, como o programa de melhoria
da qualidade das praias, que prevê a construção de
galeria de cintura para recolhimento das águas da
chuva e articulação às redes de esgoto sanitário.
"Para ampliar a capacidade da rede hoteleira, está
prevista a construção de quatro vilas, com 20 mil
quartos na Barra da Tijuca, além da utilização de
transatlânticos como hotéis e novos investimentos
privados", conta Cristiano Prado, da Firjan.
Conforme definido pelo Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), as instalações olímpicas serão construídas nos
bairros de Copacabana, Barra, Deodoro e Maracanã.

Em relação à segurança pública, Prado, da
Firjan, destaca o programa Polícia Pacificadora,
adotado em comunidades como a do Morro Dona
Marta, e a construção do Centro Integrado de
Comando e Controle (CICC), que funcionará ao
lado do Sambódromo. "Orçada em R$ 60 milhões,
a obra consiste em criar uma unidade que fará o
monitoramento das principais áreas do município,
24 horas por dia", explica. A reforma do estádio
do Maracanã prevê gastos de, no mínimo, R$ 430
milhões - viabilizada por meio de PPP.

Além do transporte público, o governo do Distrito
Federal pretende construir um novo estádio no lugar
do atual Mane Garrincha e ampliar a rede hoteleira.
"Somente para o estádio, estamos reservando cerca
de R$ 600 milhões", afirma o governador José Roberto



Arruda. O aeroporto internacional de
Brasília terá sua capacidade de operação
ampliada até 2014, com nova pista e
aumento do terminal de passageiros.
Enquanto Minas Gerais planeja recorrer
a investidores privados para a reforma
do Mineirão, as verbas para estádios
alternativos já foram definidas. "Serão
R$ 9 milhões para o de Sete Lagoas e R$

50 milhões para o Independente,
sendo a maior parte (R$ 35
milhões) financiada pela União",
conta Tadeu Barreto Guimarães,
coordenador executivo do programa
Estado para Resultados - que faz
parte do comitê executivo do Núcleo
de Gestão da Copa.

Para recepcionar os turistas,
o estado contará com recursos do
governo federal em infraestrutura
aérea, inicialmente para a
construção do segundo terminal
do aeroporto Tancredo Neves.
"Estudamos a ampliação do
terminal l, do estacionamento
e da pista de 3 mil para 3,6 mil
metros", diz Guimarães. Em
estrutura viária, estão previstas
melhorias de acesso a Belo
Horizonte, com obras nas BR-
381 e BR-040, e ao estádio do
Mineirão, com investimentos nas
avenidas Antônio Carlos e Pedro I.

"As obras de acesso ao
Mineirão estão na segunda

etapa, que será concluída em 2010,
com montantes de R$ 250 milhões
dos governos estadual e municipal." A
primeira fase consumiu R$ 170 milhões, e
mais R$ 500 milhões estão previstos até o
final de 2012. Outra prioridade, segundo
Guimarães, é a duplicação de BRT no
corredor Pedro li/Carlos Luz, com valor
estimado de R$ 280 milhões. Em parceria
com a prefeitura, o governo estadual busca
atrair investimentos para o setor hoteleiro.
"A expectativa é chegar a 2014 com três
mil quartos de hotéis a mais na região
metropolitana que os atuais 11.200."

Iniciativa privada - Maior polo industrial
do país, São Paulo terá mais de R$ 33
bilhões investidos em obras estruturais,
até 2014, enfrentando o maior de
todos os seus desafios: a mobilidade
urbana. "Entre as intervenções mais
expressivas estão as obras de adequação
viária de 22,7 km na Marginal Tietê,
o prolongamento do complexo Jacu-
Pêssego, a construção do rodoanel Sul
e a implantação do complexo viário
Sena Madureira", enumera Caio Luiz
de Carvalho, coordenador do comitê
executivo paulista para a Copa 2014.
Destaques ainda para os prolongamentos
das avenidas Jornalista Roberto Marinho
e Chucri Zaidan, e a implantação do túnel
Lineu de Paula Machado.

No setor metroferroviário, as
novidades correspondem aos trechos das



linhas 2 e 5 do metrô, a aquisição de 17
trens para as linhas l e 2, a implantação
de VLT ligando Vila Prudente à Cidade
Tiradentes, e a modernização das linhas
7 a 12 da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanas (CPTM). A ampliação
aeroportuária ficará sob responsabilidade
da Infraero, com melhorias previstas para
os aeroportos de Guarulhos, Viracopos
e Congonhas. "O projeto do terminal 3
de Guarulhos, por exemplo, ampliará a
capacidade do aeroporto de 20 milhões
para 30 milhões de passageiros",
esclarece o coordenador.

Mas, por enquanto, as obras de
construção desse terminal estão
embargadas. "Já a reforma do estádio
do Morumbi exigirá investimentos da
ordem de R$ 250 a 280 milhões, que
ficarão a cargo da iniciativa privada",
observa Carvalho, que também preside
a São Paulo Turismo (SPTuris). Em
parceria com o Ministério do Turismo,
a entidade estabeleceu um programa
de capacitação turística - o São Paulo
CapaCidade - para profissionais do
receptivo, como guias regionais, taxistas
e agentes de segurança.

Em Pernambuco foi criado o
programa Cidade da Copa, que abrange
o projeto de um novo estádio e de obras
de infraestrutura, além da construção
de nove mil unidades residenciais. "O
novo bairro, nas imediações do estádio,

será erguido em São Lourenço da
Mata na divisa com Recife, Jaboatão
dos Guararapes e Camaragibe", conta
George Braga, secretário de Esportes de
Pernambuco, ao contar que o valor em
estudo para o Cidade da Copa é de
R$ 1,5 bilhão. "A maior parte deverá vir
da iniciativa privada, especialmente nos
casos do estádio e do empreendimento
imobiliário", observa.

O Estado, por sua vez, deve viabil izar
obras do sistema viário, como a
duplicação da BR-408, a implantação
de corredores para transporte e de
novas vias de acesso ao local dos jogos.
Enquanto da segunda etapa da via
Mangue - que tem por objetivo melhorar
o acesso à área Sul da cidade de Recife a
partir de Boa Viagem - está em fase de
licitação, a duplicação da BR encontra-
se em andamento.

"São recursos que trarão impactos
positivos principalmente para o turismo
e a mobilidade urbana, com reflexos
também nos segmentos de segurança,
comércio, serviços, entre outros",
avalia o secretário. Para ele, os projetos
estimularão a geração de riquezas não
somente na região metropolitana de
Recife, mas até em cidades mais distantes
da capital, como Olinda. "Os benefícios
gerados por obras essenciais certamente
não se limitarão ao período de realização
do evento", prevê Braga. •
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